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  یپژوهش در جراح

 پزشک بالینی با یک آزمایشگاه علوم پایه

  **رجمینـروه متـو گ *رمالکـعباس میسید کترد: ترجمه و تلخیص

  
  
  
  
  
  

  
  مقدمه

اي در نسل گذشته جراح دانشگاهی، پزشک تمام عیار و زبردستی بود که مورد مشورت موارد پیچیده جراحی در طیف گسترده
این اشخاص بدون شک، افرادي شریف در استفاده از . گرفتریزي، قرار میروقی تا مسائل گوارشی و غدد درونع - از مشکالت قلبی 

هاي طبابت و جراحی هاي شخصیتی الزم براي برخورد با پیچیدگیتیغ جراحی، افرادي مبتکر در بکارگیري تکنیک و نیز داراي ویژگی
  هاي جراحان دانشگاهی افزون بر توانایی. هاي طبابت و جراحی بودندیچیدگیجراحان شخصیتی الزم براي برخورد با پ. بودند
  .شدندهایشان به عنوان مدرس، محقق و مدیر تعریف میالعاده بالینی از طریق تواناییفوق

آنها به . دندکربهترین این جراحان دانشگاهی گستره دانش جراحی خود را براي مقابله با چالش اندیشه دانشجویان خود ارائه می
هاي بنیادي جراحی را تأسیس کردند که رهبران آینده حرفه شدند که عموماً دانشکدهعنوان تأثیرگذارترین معلمان شناخته می

نظام کار آموزي دانش جراحی و پیچیدگی طبابت جراحی آنها، متضمن تماس مداوم این اشخاص با . شدندجراحی در آن جا تربیت می
پاتوفیزیولوژي مشکالت . آزمایشگاه تحقیقاتی، گسترش طبیعی طبابت بالینی این جراحان بود. تر بودران جواندانشجویان و همکا

هاي فیزیولوژیک و آناتومیک را حل کرده، آنگاه این دانش بالینی شایع به آزمایشگاه حیوانات برده شد و شکل بکارگیري تربیتی مدل
  .اي شدهاي بالینی شده و بالطبع منجر به دستاورد ارتقاء یافتهل تفسیر در موقعیتجدید توانست پالوده شده و به سادگی قاب

  :هچکید
هاي ارائه خدمات قابلیت (Curriculum)دانشجویان پزشکی و دستیاران جراحی با گذراندن برنامه آموزشی طراحی شده 

  .برخی از این پزشکان بالینی عالقمندي به تحقیقات دارند. کننددرمانی پیدا می
 .شودبه آن اشاره میهاي طراحی شده که در این مقاله ریزيبراي تبدیل این فراگیران به محقق، برنامه
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وانات ـسازي اصول پاتوفیزیولوژیک در آزمایشگاه حیهاي جراحی جهت شفافري قابلیتـگاهی در بکارگیـتوانایی جراحان دانش
راد به ـاین اف. گاهی تبدیل شودـطبابت جراحی دانشوجب شد تا تحقیق به گسترده منطقی ـه بالینی مـرداندن آن به عرصـو بازگ

ارستانی شرکت ـهاي دانشگاهی و بیمهاي مختلف سازمانی فعالیترفه خود، با شور و شوق بسیار در جنبهـگامان حـعنوان پیش
هاي مهارت دیرانی بودند کهـمحقق و م - استاد  - ور خالصه، جراحان دانشگاهی نسل گذشته، متخصصین بالینی ـبه ط. جستند
اري از این مسائل ـاي براي بسیانهـهاي قاطعخـداد تا به دشوارترین مسائل جراحی پرداخته و پاسکان میـشان به آنان امتلفیقی

  .ارائه کنند

  محیط تغییر یابنده
ماهر، معلمانی تأثیرگذار،  آنان براي تأمین نیازها باید پزشکان بالینی. تعهد براي جراحان دانشگاهی امروزي نیز تغییر نیافته است

در حیطه . ها به شکل بنیادي گسترش یافته استالیت در تماس عرصهـبا این حال، حوزه فع. محققانی نوآور و مدیرانی ورزیده باشند
حتی درون یک حیطه تخصصی، همانند جراحی عمومی . هاي فشرده تکامل یافته استصـی از تخصـبالینی، طبابت جراحی در قالب

رصه تحقیقات زیست پزشکی نیز به ـاز سوي دیگر ع. ون محال استـهاي طبابت جراحی اکنهـن مهارت در تمامی جنبـ، داشتنیز
وژي و ـاي وسیع به صورت دور شدن از فیزیولر و تحول در پهنهـتغیی. ذشته، به سرعت بسط یافته استـویژه در طی دو دهه گ
رقابت . ده استـتر شايرفهـروش تحقیق بسیار فنی و ح. رفته استـلی صورت گولی و سلوـت شناسی ملکـگرایش به سوي زیس

هاي هم تراز، وم بررسیـر این که مفهـاتی و فضاي آزمایشگاهی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مهمتـبراي تأمین بودجه تحقیق
  .تغییر یافته است

پیچیدگی، . ترین دانشمندان استحاضر این گروه متشکل از بنیاديدر حال . شودگروه ما، دیگر تنها از جراحان تشکیل نمی
  . هاي مالیاتی و مراقبت تحت مدیریت فضاي کنونی بسیار افزایش یافته استبودن جراح و مدیر به طور هم زمان با توجه به محدودیت

  توانند طبابت بالینی، نمی نتیجه مشخص این تغییر محیط، پیش بینی این نکته است که جراحان دانشگاهی بیش از این
وري رسد در بین ارکان طب دانشگاهی، بهرهبه نظر می. هاي تحقیقاتی، تدریس و مدیریت را هم زمان با هم انجام دهندفعالیت

  .تحقیقات مداوم بیشتر در معرض خطر قرار گرفته است
هاي جراح هر دو جنبه فنی و منطقی توانایی. است تغییرات پدید آمده در محیط تحقیقاتی از گرایش فیزیولوژیک جراحان کاسته

  .در محیط آزمایشگاه، تحت فشار است
انتقال مشکالت بالینی از بالین بیمار به مطالعات بنیادي سازوکارهاي سلولی و ملکولی بیماري در آزمایشگاه و سپس بازگرداندن 

زیرا تحقیقات : باشدش روي پیشینیان ما بوده است، میمجدد آن به مجموعه بالینی، چالش بزرگتري در قیاس با آنچه که پی
جراحان . ابعاد فنی تحقیقات کمتر قابل لمس و بیشتر مورد نیازند. شان بودهاي بالینیفیزیولوژیکی آنان پهنه منطقی و طبیعی فعالیت

در مقابل پیگیري سواالت . دارندگیري پارامترهاي فیزیولوژیک در آزمایشگاه هاي جراحی و اندازهاستعدادي طبیعی براي روش
از طرف . ها است که جراح براي آنها آموزش ندیده استبیوشیمیایی، ملکولی یا الکترو فیزیولوژیک، نیازمند داشتن سطحی از مهارت

بل شود میزان قاهایی توأم با روزآمد کردن میزان اطالعات نسبت به متون رایج موجب میدیگر، دستیابی و کسب چنین مهارت
رسد، در حالی که هیچ گونه اطالعات دقیقی وجود ندارد، با این وجود بنظر می. هاي تحقیقاتی اختصاص یابدتوجهی از زمان به فعالیت

هاي گذشته شود تا انتظار بیشتري از جراحان دانشگاهی امروز در قیاس با آنچه که از جراحان نسلاین تخصیص زمان موجب می
توانستند در هاي گذشته همان گونه که در مقاله پیش توضیح دادیم، به راحتی میجراحان نسل. داشته باشدرفت، وجود انتظار می

  .تمام مقوالت دانشگاهی، به موفقیت چشمگیر دست یابند

  مدیریت فضاي تغییر یافته
ام عیار و ورزیده مبدل با تعریف مجدد از شرح وظایف فرد، جراحان دانشگاهی امروزي ممکن است قادر باشند به جراحی تم

تواند چنین فردي می. هایشان به عنوان متخصص، دانشمند، مدیر و مدرس تعریف کردیمشوند که پیش از این آن را از طریق توانایی
ر هاي خود را دجراحان دانشگاهی باید دقیقاً حوزه عمومی تخصص. ترین جراح باشدها، ورزیدهاز طریق اعمال تمرکز بر روي فعالیت

به عنوان مثال، جراح کولورکتال عالقمند به سرطان . زمینه بالینی تعریف نموده و آن را به زمینه مناسبی از علوم پایه مرتبط سازند
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این تجربه متمرکز موجب گسترش و . رکتوم زیست شناسی ملکولی آن، باید تالش کند که طبابت خود را به این عرصه محدود سازد
  .شودري جراح نیز میتقویت مهارت فنی و فک

توانند به عنوان آنها می. توانند بدون تغییر در بافت شیوه تدریس خود در تدریس جراحی سرآمد باشندجراحان دانشگاهی می
کارشناس مشکالت در زمینه خاص خود ضمن دستیابی به دانشی گسترده به عنوان کارشناس مشکالت در زمینه خاص خود ضمن 

توانند با تمرکز بر روي جراحان دانشگاهی می. ترده مربوط به حیطه تخصصی خود به انجام وظیفه بپردازنددستیابی به دانشی گس
جراحان دانشمند ضمن تمرکز بر . عالئق و تخصص، دانشجویان را به ویژه در سطح فوق تخصصی جهت همکاري با خویش جذب نمایند

هاي جدید، توانایی آنان در طرح پرسش. شوندهاي جراحان، تجهیز میسلروي تحقیقات، جهت ایفاي نقش به عنوان سرمشقی براي ن
شوند که از طریق به چالش طلبیدن جزم اندیشی اي میاندیشه دانشجویان را به تفکر طلبیده و موجب ازدیاد مفاهیم برانگیزنده

  .موجود، به بهترین وجه در مراقبت بالینی بسط یابند
ترین چالش فراروي یک پذیري یک پزشک بالینی و یک استاد، شاخصتی فعال به عنوان مسئولیتدستیابی به یک برنامه تحقیقا

  .جراح دانشگاهی در شروع فعالیت آموزشی او در دانشکده است
در یک سر طیف اشخاصی هستند که بیشتر وقت . انبوهی از تعاریف براي تعریف یک پژوهشگر جراحی بکار گرفته شده است

در سر دیگر طیف افرادي هستند که ضمن انجام . کنندهاي بالینی صرفنظر میهاي تحقیقاتی کرده و از فعالیتلیتخود را وقف فعا
اي در یک فعالیت بازدیدهاي گهگاهی از یک آزمایشگاه علوم پایه و یا درگیري جنبی در یک کارآزمایی بالینی، به طور حاشیه

محقق شخصاً مبتنی بر شرایط محلی است، که خود به وسیله انتظارات  -ک جراح تعریف کنونی ی. جویندتحقیقاتی نیز شرکت می
  .شودرئیس بخش جراحی و مؤسسه مربوطه تعریف می

با گسترش علم اپیدمیولوژي بالینی در طی دهه . اي براي جراح به عنوان محقق در عصر حاضر وجود دارندهاي چندگانهفرصت
نقش یک جراح به عنوان یک محقق بالینی یا محقق در عرصه خدمات . شوندبسیار انجام می گذشته، تحقیقات بالینی با سختگیري

این بحث مقدمتاً بر روي نقش جراح به . هاي دیگر این متن مورد بررسی قرار گرفته استبهداشتی و ارزیابی دستاوردها در بخش
  .عنوان دانشمند در عرصه زیست پزشکی متمرکز است

از دیدگاه من . علوم پایه با به مبارزه طلبیدن جراحان در تثبیت خود در این عرصه تحقیق، افزایش یافته است رقابت بر سر منابع
ترین افراد براي طرح سواالت بالینی، آزمودن این سواالت در آنان موجه. اي ادامه دهندتوانند و باید به تحقیقات پایهجراحان می

اي در علم جراحی والتر بالینگر معتقد است که تحقیق پایه. بوطه به مجموعه بالینی هستندهاي مرآزمایشگاه و بازگرداندن پاسخ
جراحان دانشمند غیر محتمل است که خود را درگیر . بستگی دارد "ايپایه"صحت این مطلب به تعریف شخص از واژه . وجود نداشت

البته این مسئله مانع استفاده ما . کنندها را تشریح میریان یونیا قوانین ج DNAمطالعاتی کنند که زیر بناي سازوکار همانندسازي 
مانند قانون تکثیر سلولی در (هاي جدید جهت تحقیق در مورد مشکالت مرتبط بالینی در این عرصه آورياز چنین اطالعات و فن

احی از ابزارهاي بنیادي در جهت محقق جر. شودنمی) تومورها یا تغییر میزان اسید داخل سلولی در فاز استراحت عضله قلبی
البته این شیوه طبابت تفاوت چشمگیري با آن . بردپاسخگویی به سواالت مرتبط با ساز و کارهاي پاتوفیزیولوژیک یک بیماري بهره می

ی، براي هاي زیست شناسی ملکولی و سلولمگر در مورد این حقیقت که ابزار و روش: دادند، نداردچه که پیشینیان ما انجام می
  .جراحان معاصر طبیعی نیست، آنگونه که آناتومی و فیزیولوژي، براي جراحان نسل گذشته طبیعی بود

  دانشمند -آموزش جراح 
سواالت مهم و بدون پاسخی همانند این . دانشمند، پیشنهاد شده است -هاي متفاوت براي آموزش مطلوب جراح تعدادي از مدل

در حین یا بعد از دوران دستیاري حاصل شود؟ و این که آیا مدرك فارغ التحصیلی مفید است؟ و یا  نکته که آیا آموزش تحقیق باید
. دانشمند یا دانشمند تمام وقت جستجو شود؟ وجود دارند - این که آموزش بهینه باید در آزمایشگاه و تحت نظر یک پزشک بالینی

بدون در نظر گرفتن . بینند، داردمجموعه دانشگاهی که در این آموزش می پاسخ به این سواالت بستگی به نیازهاي ویژه کارآموزان یا
محقق مدت زمان کافی آموزش در محیطی مناسب،  -روشی خاص جهت آموزش، روشن است که براي احراز موقعیت پزشک بالینی 

بالینی آمریکا فرمولی براي احراز  دکتر جوزف گلداشتاین در سخنرانی خود به عنوان رئیس انجمن تحقیق. رودنیاز مبرم بشمار می
  ).کشف بنیادي=انگیزه بالینی × آموزش علوم پایه: (محقق به این شرح ارائه کرد - موفقیت پزشک بالینی 
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آورد من به این سوال که بهترین سازوکار براي مشکالت روزمره بر سر راه یک جراح، انگیزه کافی براي نیاز علمی بوجود می
  .گویمر اساس تجارب بخش جراحی کدام است؟ پاسخ میآموزش علوم پایه ب

هدف این برنامه مهیاسازي . دانشمند در دانشگاه تورنتو براي ده سال در نظر گرفته شده است - برنامه آموزش رسمی جراح 
تیارانی که دس. آموزش بهینه تحقیق براي دستیاران جراحی است که مایل به پیگیري موقعیتی کاري در جراحی دانشگاهی هستند

  سال تحصیل به منظور پیگیري فعالیت تحقیقاتی از مشارکت در جریان  3یا  2مایل به مشارکت در این برنامه باشند، در پایان 
و  PH.Dدوره آموزشی مربوط به تحقیق از طریق نیاز به ثبت نامه در دانشکده پزشکی براي اخذ مدارك . هاي بالینی معذورندفعالیت

Msc )ها آمده ناظر تحقیق ممکن است از بخش جراحی یا سایر بخش. یابدرسمیت می) پزشکی یا فوق لیسانس در علوم دکتري در
هاي تحقیقاتی برنامه. باشد و استقرار دستیاران در آزمایشگاهی خاص با نوع عالئق و برنامه دراز مدت کاري افراد کارآموز استوار است

در طول دوره آموزش . اي و بالینی اپیدمیولوژي بالینی یا آموزش پزشکی دنبال شودهممکن است در حوزه عمومی تحقیقات پای
  . هاي بالینی منظمی ندارنددستیاران جراحی مسئولیت: محقق -تحقیق در برنامه جراح 

هر یک از  هاي درس برايهاي بالینی با شرکت در جلسات بخش بیمارستان هم چنین کالسرسد کنار آمدن با فعالیتبه نظر می
هاي تخصصی که ارتباطی مستقیم با زمینه تحقیقاتی آن دارد، کار آموزان هم چنین مجازند در درمانگاه. این افراد مطلوب باشد

با این وجود . محقق براي دستیاران شرکت کننده در برنامه کارآموزي جنبه اجباري ندارد -هاي جراح ورود به برنامه. شرکت جویند
ثبت نام شده به علت جذب افراد عالقمند به احراز موقعیتی کاري در جراحی دانشگاهی به وسیله برنامه کارآموزي و  درصد دستیاران

  .هستند، رو به افزایش است Ph.dانبوه کسانی که در پی کسب 
دستیار پروژه تحقیقاتی و  20در آخرین بازنگري . اندتا کنون صد نفر در این برنامه ثبت نام نموده 1984از آغاز این برنامه در سال 

نفر از  18. کارآموزي بالینی خود را به اتمام رساندند و واجد شرایط الزم براي انتصاب به عنوان عضوي از هیئت علمی دانشکده، شدند
نابع شان از ممحققینی مستقلند که بودجه تحقیقاتی% 55داراي سمتی در مؤسسات دانشگاهی هستند، از این تعداد %) 90(آنان 

  .اندهایی در هیئت علمی مؤسسه خود ما به عهده گرفتهنفر از این افراد پست 11. شودخارجی تأمین می
اي مؤثر در دهد که این برنامه وسیلهاین نتایج اولیه از آموزش در برنامه جراح محقق در نهادي رسمی، شواهدي به دست می

میزان باالي ابقاي این افراد در موسسه خود ما بیانگر این . راح دانشگاهی استجهت آموزش افراد، جهت اشتغال به کار به عنوان ج
پیگیري این افراد و فارغ التحصیالن آتی این برنامه . نکته است که این رویکرد ابزاري بهینه جهت بازسازي هیئت علمی ارائه می کند

سعه کمی افرادي که ممکن است پزشکان بالینی و محققینی موفق افزون بر تو. رد آینده، نیاز به تایید این تجربه مثبت اولیه دراد
در واقع ما . سسه ما داشته استؤمحقق بخش ما تاثیر کامال بسزایی بر چهره دانشگاه و بخش جراحی در م –باشند، برنامه جراح 

هاي تحقیقاتی است را بکار توانسته ایم هیئت علمی جوانی را که به خوبی آموزش دیده و داراي تعهدي عمیق نسبت به فعالیت
  .بگماریم

رسانند، هاي گروه جراحی به انجام میالبته این حقیقت که اکثر دستیاران کارآموز، کارآموزي تحقیقاتی خود را در آزمایشگاه
  .هاي ما شده استوري آزمایشگاهموجب افزایش بهره

سایر مزایاي آن مشتمل بر . دانشمند در بخش شده است -ها نسبت به نقش جراح تعریف این برنامه موجب افزایش سطح آگاهی
وري کارآموزان اي موجب جذب متقاضیان مورد تأییدي توسط برنامه آموزشی دستیاري شده است و بهرهاین است که چنین برنامه

برنامه دستیاري، ارتقاء داده  هاي بالینی و تحقیقاتی به دنبال تکمیلجراحی در طول آموزش تحقیق، رقابت آنان را براي احراز موقعیت
  .است

سال  2لوي و همکارانش معتقدند که . طول دوره آموزش تحقیق، مستقیماً با توانایی افراد در کسب بودجه تحقیقاتی مرتبط است
این  با این حال نقطه پایان براي محققی فعال در. اي در راستاي کسب موفقیت در این روند استآموزش رسمی تحقیق، پیش زمینه
اي انتشار یافته در طول هاي تحقیقاتی سپري کند، مقالهدرصد از وقت خود را در تالش 20کسی که : مطالعه به این صورت تعریف شد

  .این دو سال داشته و داراي بودجه تحقیقاتی از منابع خارجی باشد
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قیقاتی در طول هشت سال، یعنی زمانی که هاي کمک هزینه تحبا توجه به تغییرات ایجاد شده در سیستم بازنگري، درخواست
در . زننددرصد تخمین می 50این نوشته به چاپ رسیده است، تعدادي از احتماالت مدت زمان الزم براي کارآموزي را دست کم 

، نیاز به آموزش اندرا به پایان رسانده M.Scدانشمند در دانشگاه تورنتو چنین آمده است که افرادي که دوره  –اساسنامه برنامه جراح 
سال است، این زمان کوتاه، قطعاً جهت  2تا  1دوره این آموزش فوق تخصصی اضافی . اضافی تحقیق در پایان دوره دستیاري دارند

  .آیدسازي آنان براي تهیه یک برنامه تحقیقی مستقل بکار میاي ویژه و آمادهتمرکز فعالیت افراد در حیطه
ممکن است تمایل داشته ) انجامدسال به طول می 5تا  3روندي که در حدود (گردند می Ph.dکسانی که موفق به کسب درجه 

افرادي که دوران آموزش . تا دوره فوق تخصصی براي آموزش بیشتر تحقیق یا دوره آموزش بالینی تخصصی را طی کنند. باشند
بینند و این ی را در دوره کارآموزي به عنوان نقصی عمده میاندازند، این دوگانگتحقیق خود را تا پایان دوره دستیاري به تأخیر می

کشند که یک برنامه تحقیق تمدید شده و متمرکز که پس از پایان به احراز یک موقعیت کاري در هیئت علمی منجر بحث را پیش می
دو رویکرد انجام شدنی هستند و من معتقدم، هر . باشدشود، بهترین راه آمادگی در کسب موفقیت به عنوان یک محقق مستقل میمی

  .کندهاي یک مؤسسه خاص را مشخص میموقعیت محلی، از مواردي است که اولویت
سه سال آغازین کار به عنوان یکی از اعضاي هیئت علمی را نیز باید به مثابه بخشی از دوره آموزشی همچون موفقیت کاري یک 

مجدد، بسیاري از محققان جوان از حقوق شخصی و حمایت تحقیقاتی برخوردار در این دوره ورود . دانشمند در نظر گرفت - جراح 
تواند موجب تداوم یک تالش تحقیقاتی در راستاي کسب سرمایه مستقل و برقراري یک برنامه خالق بوده که بنوبه خود می

وان باید چگونگی اداره این حمایت در طی این دوران محقق ج. طول دوره این حمایت دست کم باید دو سال باشد. آزمایشگاهی شود
در طی این دوران محقق جوان باید چگونگی اداره یک آزمایشگاه را که شامل استخدام و اداره کارکنان . دست کم باید دو سال باشد

تمام . وزدشود، را بیامجدید، بررسی و درخواست تجهیزات نو و به طور همزمان تفسیر و انتقال نظریات جدید به پروتکل تجربی می
هاي ناشی از پزشک بالینی و به طور همزمان استاد جراحی، گیرد که یک بودن هیجانات و تنشاین موارد در محیطی جدید شکل می

  .وجود دارد
هاي قرار گرفتن محققین جوان در بطن برنامه. شودآمیز حاصل نمیروشن است که در انزوا این، رشد و تکامل به شکلی موفقیت

هاي این رویکرد میزان هیجانات ناشی از پیچیدگی. دهدهاي دیگران را به آنان میمایشگاهی، امکان فراگیري از فعالیتموجود آز
هاي تحقیقاتی مستقل و نوپا ممکن است در آن شکوفا برقراري یک برنامه تحقیقاتی را کاهش داده و از طرف دیگر محیطی را فعالیت

اي تحقیقاتی در چهارچوب بازنگري دارد و قادر است بودجهدي برنامه تحقیقاتی فعالی بر پا میزمانی که فر. کندشود، ایجاد می
از سوي دیگر این رویکرد براي توسعه . یکسان تأمین کند و انتشاراتی مستقل داشته باشد، تخصیص فضایی مستقل مناسب است

  .آیدوقعیت محققین جراحی به شمار میهاي همسو با محققینی مورد تأیید، روندي زنده براي احراز متالش
در مؤسسه ما تمام اعضاي جدید هیئت علمی یادداشت تفاهمی را که حاوي قراردادي است که تعهد دانشگاهی نسبت به افراد را 

براي . کنندیگیرد، امضاء مکند و همچنین انتظارات دانشگاه از افراد را در طول سه سال اول انتصابشان در بر میبه روشنی تعریف می
ایم که زمان حفظ شده هاي تحقیقاتی، یادداشت تفاهمی با ساختار محکم تدوین کردهاعضاي جدید با تعهدي عمیق نسبت به فعالیت

هاي بالینی شامل زمان مربوط به اتاق عمل، هم چنین امکانات مانند فضاي آزمایشگاهی، بودجه براي تحقیق، زمان الزم براي فعالیت
  .اندو ترمیم حقوق در آن به روشنی تعریف شدهتحقیقاتی 

اند این قرارداد براي آن که مشخص شود که طرفین به تعهد خود عمل انتظارات با توجه به توسعه برنامه تحقیقاتی، مشخص شده
اف مشخص شده در یک بازنگري رسمی دانشگاهی نیز براي تعیین این که اهد. گیرداند به طور ساالنه مورد بازنگري قرار میکرده

در صورت نیل به اهداف . گیرداند یا خیر در هر سه سال یک بار در مورد اعضاي جدید هیئت علمی انجام میدهـتوافق اولیه، حاصل ش
دو نکته که در توافقنامه . این روند هم ارز با تصدي دانشگاه است. ود که به تصدي خود ادامه دهند ـشراد مورد نظر خواسته میـاف

کنند فردي نخست این که تمامی افراد هیئت علمی افرادي به عنوان مشاور و حامی تعیین می: رددـتر بیان گده باید شفافـذکر ش
رود که به طور منظم با عضو جدید هیئت علمی مالقات کند، او می انتظار میاز این مشاوره و حا. امه ذکر شده استـکه در توافقن
مشاور در بازنگري . هاي توافقنامه در یک موعد زمانی انجام شوندکند که همه جنبهرده و تضمین میـل مدافع عمل کـمانند یک وکی

دوم این که توافقنامه حاوي . امور نیز سهیم است ور شرکت کرده و در ارزیابی و ارتقاء روندـورد پیشرفت امـساالنه بخش در م
این . هاي بورس باید پیش از آن که ارائه شوند، مورد بازنگري قرار گیرندتـگیري روشنی در این زمینه است که کلیه درخواسموضع
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هاي بورسی تا کلیه درخواستشود این امر موجب می. ري قرار گیرندـهاي بورسی که مورد بازنگشود تا کلیه در خواستامر موجب می
ري همتراز مؤسسات اهداء کننده بورس و در جریان رقابت شانس بیشتري براي احراز ـاند، در بازنگرار گرفتهـکه مورد بازنگري ق

ی ملزم به تخصیص منابع ـري داخلـت کننده در روند بازنگـروي از این خط مشی شرکـبه منظور تضمین پی. وفقیت داشته باشندـم
م با ساختاري روشن، از طریق کاهش امیدها و انتظارات ـیک یادداشت تفاه. راد استـري ساالنه پیشرفت کار افـهمچنین بازنگ و

ورد تأیید ـآمیز عضو هیئت علمی به پژوهشگري تثبیت شده و موفقیتـمند براي گذار موب، مبنایی ضابطهـدات مکتـنسبت به تعه
  .کندرا فراهم می

  جراح - زمان بندي براي محقق چالش مدیریت 
  . وانگنستین بزرگترین چالش را براي جراح دانشگاهی متبلور ساخته است

ونگی تقسیم زمان بین ـی که یک جراح دانشگاهی باید به آن پاسخ دهد چگیهایکی از مهمترین پرسش ”
آیا آرزومند است به . ل استم و سنگین تحقیق، آموزش و مراقبت از بیمار به بهترین شکـهاي بسیار مهمسئولیت

 ر یا استادي تأثیرگذار براي دانشجویان قبل و بعد از فارغ التحصیلی و یا یک محقق مبتکرـوان یک جراح ماهـعن
  “ ؟شناخته شود

  فرمول. بندي را در کار توصیف کرده استاستفن کووي تکامل رویکرد مربوط به دستیابی مطلوب به مدیریت زمان
  .او با نیازهاي یک جراح دانشگاهی است “ بندي و نظارتاولویتریزي، برنامه ”

  طبابت
توان با شرکت در هاي بالینی را بخوبی میها در عرصه محدود به تخصص در جهت نیل به موفقیت و برتري در فعالیتتمرکز تالش

  .در آن زمین محول نمودتوان به افراد داراي عالیق و تخصص موارد خاص را می. طبابت گروهی به اجرا در آورد
میزان دقیق . جراحان در این شیوه طبابت براي تسهیل عملکرد گروهی، باید با محدود شدن حوزه عملیاتی خود موافقت کنند

اي هدفمند نبوده است عوامل متعددي از جمله زمان عمل جراحی مورد نیاز براي دستیابی به سطح باالي تخصص فنی، موضوع مطالعه
  .کنندي جراح، تخصص جراحی و نوع موارد انجام شده توسط فرد، توجه به این نکته را ایجاب میهاتوانایی

روز در هفته به اعمال جراحی  1- 5/1یک نظر سنجی غیر رسمی از جراحان ارشد گروه ما نشانگر این مطلب بود که اختصاص 
. طور هفتگی جهت کاهش اتالف وقت امري الزامی است بستن جدول زمانی اعمال جراحی به. کندجهت کسب مهارت فنی، کفایت می

هاي آغازین در جراحان جوان در طول سال. اندها از سه روز متوالی در طی دو هفته به عنوان جایگزین استفاده کردهبرخی از بخش
لمی تشویق شوند تا به عضویت در هیئت علمی باید جهت انجام اعمال جراحی بر روي موارد دشوار به همراه اعضاي ارشد هیئت ع

این وسیله تجربه الزم را کسب نموده، تخصص فنی خود را افزایش دهند و فشارهایی را ممکن است ذهنیت آنان از ماموریت 
  .شان منحرف سازد، به حداقل کاهش دهندتحقیقاتی

پزشک باید سعی کند بیماران . شودبندي وقت اختصاص یافته به بیماران در خارج از اتاق عمل باید به دقت به طور منظم زمان
مراجعه کننده را طی یک برنامه منظم زمانی در هفته ویزیت کرده و بیماران بستري شده را در زمان مشخصی در طول روز و به مدت 

ید خارج از جراحان دانشگاهی همچنین با. تمدید زمان خارج از این برنامه زمانی باید به حداقل کاهش یابد. زمان معینی مالقات کند
این نکته امري حیاتی . این برنامه زمانبندي شده وقتی براي شرکت در اجالس چندگانه در عرصه تخصص بالینی خود دست و پا کنند

در حالی که تنظیم و قراردادي . شودباشد که خود موجب ارتقاء توسعه طبابت تخصصی میبراي برقراري خطوط مراجعه بیمار می
انجامد در عین حال خود جراح دانشگاهی را هاي تحقیقاتی تعهد شده میامور بالینی به حمایت از مسئولیت کردن زمان مصروف در

  . دهددر تنگنا قرار می
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تواند در راه طبابت بالینی به رقابت بپردازد، در حالی که با محدودیت زمان اختصاص یافته به بیماران مواجه چگونه پزشکی می
آن . شوددر عصر کنونی که فشار ناشی از تالش براي کسب درآمد بالینی رو به افزایش است، دوچندان می بزرگی این مشکل. است

دسته از جراحان دانشگاهی که شرح وظایف آنها مشتمل است بر تعهدي مشخص براي تحقیق باید از ضمانتی سازمانی در جهت 
ی از یک برنامه طبابت که در آن درآمدهاي بالینی و موارد بالینی بین مضافاً آنان باید بخش. ترمیم حقوق دریافتی برخوردار باشند

دانشمند، به ویژه براي اعضاي جوان  –اضطراب مربوط به امنیت مالی با موقعیت حاصل از بودن جراح . شود، باشندپزشکان تقسیم می
  . سازدبت به وسیله یک پزشک را مرتفع نمیبا این حال برنامه طبابت، نیاز به تکامل و گسترش طبا. هئیت علمی سازگار نیست

هاي تحقیقاتی خود را به نحوي براي مراجعه کنندگان تنظیم کند محقق باید به طور همزمان زمان مورد نیاز براي انجام فعالیت - جراح 
بیماران باید در طول هفته . اي بیماران سرپایی الزامی استهاي بالینی و مشاوره گزینهسازماندهی فعالیت. که قابل دسترسی باشد

جراح دانشگاهی باید براي انجام . مشابه دیده شوند، حتی اگر این امر موجب تجمع، شلوغی مطلب و افزایش ساعات طبابت شوند
هاي اضطراري، براي پزشکان قابل دسترسی باشد تا بتواند زمان مطلوب براي مشارکت در طبابت با افرادي داراي عالیق و در مشاوره

 نچنی. آمیز نیستهایی، مبالغهاهمیت وجود یک منشی بالینی کارآمد در چنین موقعیت. روه مشابه از لحاظ مالی را داشته باشدگ
ها هاي متفاوت وجود دستورالعملدر برخورد با موقعیت. بندي کندفردي باید بتواند بیماران را در جهت برآوردن نیازهاي پزشک طبقه

  .اند، براي منشی ارزشمندندهکه به روشنی تشریح شد

  تدریس
اي این وسیله. پردازي مجربندآنها در زمینه نظریه. هاي آموزشی دارندجراحان محقق مزایاي غیر قابل انکاري در زمینه مهارت

ام ثمر بخش در تشویق دانشجویان است که مشکالت بالینی را از لحاظ این که چه اطالعاتی در دسترسند، درسترین تشخیص کد
. اي در بررسی مشکالت آینده براي دانشجویان فراهم کنندبه عبارت دیگر آزمودن فرضیه بررسی کنند و دورنماي تعریف شده(است 
تواند بر گسترش و ژرفاي اطالعات براي به مبارزه طلبیدن مشکالت بالینی اي از تخصص، میدانشمند در عرصه تعریف شده - جراح

  .ها مبهمند به وجود آورداي در برابر جزم اندیشی موجود، در شرایطی که پاسخافزوده و چالش خردمندانه
  پزشک . میزان کنونی زمان صرف شده در زمینه تدریس ممکن است مشارکت فرد در این عرصه را محدود سازد

کند، محدود ر این زمینه صرف میشود، زیرا زمانی که او ددانشمند غالباً از دیدگاه دستیار بالینی مدرس خوبی محسوب نمی - بالینی 
محقق باید کمال استفاده را از زمان تعهد شده براي امور  –جراح . تدابیر متعددي ممکن است در غلبه بر این مشکل، بکار آیند. است

ن خود منحصراً و از زما. شودریزي شده حضور در درمانگاه میاین زمان شامل زمان حضور در  اتاق عمل و زمان برنامه. بالینی بنماید
مقاله یا در خواست بررسی را به اتاق عمل نبرید تا در بین اعمال جراحی . هاي بالینی و آموزشی استفاده کنیدموکداً در عرصه مهارت

  افزون بر این . بر روي آن کار کنید، از این زمان جهت برقراري ارتباط با پرستاران، دستیاران و سایر کارکنان بهره جویید
  .بندي، جلسات هفتگی با دستیاران را هدف خود قرار دهددانشمند باید زمان - جراح

ها و هاي بازنگري متون، مدیریت پایگاه اطالعات، ارزیابی دادهآورد تا روشدانشمند فراهم می - این امر وضعیتی را براي جراح 
هاي بالینی گنجانده شده و تعهدات آموزشی در بافت فعالیتدهد تا تلفیق این تدابیر امکان می. نوشتن خالصه مقاالت را آموزش دهد

ما در بخش جراحی . هاي تحقیقاتی صورت پذیردسازي استفاده از زمان به ویژه با توجه به تعهد نسبت به فعالیتاز این رهگذر بهینه
  .ایمیرد، کردهگهاي آموزشی که در بافت کارهاي آزمایشگاهی جاي میخود اخیراً شروع به ارزیابی فعالیت

  .دانشمند به دستیاران جراحی است –آزمایشگاه مکانی مطلوب براي تدریس روش تحقیق و اندیشیدن توسط جراح 

  آزمایشگاه
توانید با طیف وسیعی از هاي بالینی خود توأم با نگرش حفظ زمان مورد نیاز فعالیت تحقیقاتی، شما میبا سازماندهی فعالیت

  .وري باشیدوقفه آزمایشگاهی قابل رقابت و داراي بهرهوط به اداره بیهاي چندوجهی مربچالش
افزون بر انجام تحقیق باید به مدیریت کارکنان و بودجه، افزایش منابع مالی، گره گشایی مشکالت مربوط به تجهیزات و دستیابی 

  .به ارتباط عالی اجتماعی بپردازید
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یک منشی یا مدیر . دـاه، نیز باید با کفایت و کاردانی از زمان استفاده کنیهاي بالینی، در محیط آزمایشگهمانند فعالیت
اما . وان محقق اصلی، کمک کندـهاي مدیریتی بر دوش شما به عنربوط به جنبهـنه سبک کردن بار مـتواند در زمیآزمایشگاه می

زان قابل ـازین کار در آزمایشگاه، باید میـهاي آغمحقق در سال - جراح . دـواره باید به عهده شما باشـهاي نهایی همگیريتصمیم
رل کیفیت به ـهاي جدید یا تضمین کنتکـدمتاً بر توسعه تکنیـاین کار باید مق. ز مطالعه سپري نمایدـتوجهی از زمان را در پشت می

اري از ـراح باید از بسیـج -ندان ان، دانشمـگاه و تثبیت کارکنـبه موازات رشد و توسعه آزمایش. رکز شودـوسیله کارکنانی فنی متم
شرکت . ایدـوزش و اندیشیدن صرف نمـن، آمـت خواندن، نوشتـم پوشی نموده و زمان باقیمانده را جهـهاي تکنیکی چشاین فعالیت

ر جهت گارش باید دـزمان اختصاص یافته به ن. وردار استـرصه مورد عالقه شما از اولویت باالیی برخـدر سمینارهاي نشریات در ع
رار گیرد در حالی که نگارش ـورد استفاده قـوند، مـري همتراز ارائه شـرار است براي بازنگـهاي اصلی که قتکمیل دست نوشته

ویت کمتري برخوردار است، در ـوان کاري که از اولـکند، لیکن این کار باید به عنک میـهاي یک کتاب به تدوین افکار شمار کمفصل
اي خاص و افزایش زایش مهارت شما در نگارش، در روز آمد کردن دانش فرد در زمینهـهاي مختلف به افلیف فصلتأ. نظر گرفته شود

دانشمند  - جراح . اي افزایش اعتبار علمی یک نفر محدود استـبا این حال ارزش آن در راست. کندتکامل و گسترش طبابت کمک می
اي در اعضاي جوان به شکلی مشابه عالقه. هاي مرجع در تیراژ باال محدود کندابـکت باید کار نگارش را به نشر مقاالت تأثیرگذار و
  .اتی خود به جمع سخنرانان بپیوندندـهاي بالینی و تحقیقهیئت علمی وجود دارد تا براي ارتقاء فعالیت

سازند، لذا باید به حداقل کاهش می هاي تحقیقاتی منحرفهاي مهم گسترش برنامهها ذهنیت شما را، از فعالیتالبته این فعالیت
  .یابند

   خانواده
من بحث در مورد مدیریت زمان مرتبط با سازوکارهایی که افراد به وسیله آنها درگیر جدیت حرفه جراحی دانشگاهی هستند و 

کنم که شخصاً بر این چالش غلبه  توانم ادعا ام، زیرا من خود نمیتوانند وقف زندگی خانوادگی کنند، از هم متمایز کردهزمانی را که می
پردازد براي عنوان فصل اول کتاب اي که به روشنی به موضوع جراح دانشگاهی و زمان اختصاص یافته به خانواده میام، توصیهیافته

frist things frist  نوشته کاوي و همکارانش مورد استفاده قرار گرفته است.  
اگر چه پاسخ به  "کردند؟کنند که اي کاش زمان بیشتري را در دفتر کار سپري میمی چه تعدادي از مردم در بستر مرگ آرزو"

تدابیر دستیابی به برقراري تعادل بین خانه و . پرسیماین سوال به خودي خود روشن است، اما ما به ندرت چنین سوالی از خود می
به جاي آن که . هاي ما مورد بحث قرار نگرفته استخنرانیها و سمحیط کار در هیچ جا بیان نشده است و به قدر کافی در همایش

. کنممستقیماً به بحث در مورد این موضوع بپردازم، کتاب کاوي را از لحاظ تعریف برخی اصول در برقراري این تعادل را پیشنهاد می
شی در مورد این موضوع باید با بیان روشن خط م. هاي مدرن جراحی است یک بعد مهم این چالش گنجاندن مرخصی والدین در بخش

  :شوداین خط مشی در موسسه ما بدین شرح اعالم می. بیان رسالت بخش جراحی تلفیق شود
زنان جراح باید مجاز باشند براي بزرگ کردن فرزندان خود . کندبخش جراحی از مرخصی مادران عضو هیئت علمی حمایت می

با این مقدمه مواردي مرتبط با حمایت شغلی، امنیت . د شود، از مرخصی استفاده کننداي وارشان لطمهبدون آن که به کار دانشگاهی
  توانند در بین خطوطی که از نقش مهم خانواده در زندگی جراح محافظت مالی، حمایت از طبابت و ارتقاء موقعیت دانشگاهی می

  .کنند، حل شوندمی
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  :هدانشمند با یک آزمایشگا - اصول بنیادي براي جراح 

  .اي که به خوبی تکامل و گسترش یافته است به طور کامل آموزش ببینداز طریق برنامه .1
  .هاي علمی شویدپس از طی دوره دستیاري، با زمان حفظ شده مجددا وارد عرصه .2
  توافقنامه روشنی که اختصاص به تعهدات بیمارستان یا بخش جراحی براي تضمین زمان، فضا و حمایت مناسب از  .3

  .ي آزمایشگاهی شما دارد، داشته باشیدهاتالش
  .هاي بالینی خود را به روشنی و دقت تعریف کنیدعرصه .4
  .ها را با تحقیقات آزمایشگاهی و نحوه دستیابی به آنها را روشن کنیدارتباط این عرصه .5
  .هاي اول طبابت یک حامی و مشاور در کارهاي دانشگاهی و بالینی داشته باشیددر طول سال .6
  .خود مدیریت داشته باشید و جدول زمانی خود را کنترل کنید بر زمان .7
  .اي در زمان مشخص انجام دهید و نه در یک جدول زمانی تصادفیاعمال جراحی گزینه .8
  .در روند طبابت خود با جراحان هم فکر مشارکت داشته باشید .9

جهت فراگیري و آموزش مطالب بیشتر در از زمان خود . مقاله یا در خواست بورس را به همراه خود به اتاق عمل نبرید .10
  .مورد جراحی بالینی استفاده کنید

  .زمانی براي زندگی خانوادگی خود مهیا سازید .11
  

  گیرينتیجه
اما همچنان اجازه فعالیت همزمان به عنوان پزشک بالینی، . اندهاي فراروي جراحان دانشگاهی در طول سالیان تکامل یافتهچالش

  .دهندیر را به میدانشمند، مدرس و مد
بندي در راستاي نیل به این هدف هاي بالینی و تحقیقاتی در تلفیق دقیق با تبعیت از اصول مدیریت زمانتمرکز بر روي فعالیت

  .امري حیاتی است
 یک تعهد سازمانی در جهت تفوق و برتري دانشگاهی، امکان این که یک جراح بتواند درك ما را از یک بیماري گسترش دهد،

  .دهدمراقبت از بیمار را ارتقاء داده و اندیشه دانشجویان ما را بر انگیزد، افزایش می
هاي مربوط به بخش که در جهت تحکیم کانون خانوادگی هاي برنامهافزایش تعداد زنان در حیطه جراحی، مشارکت در طرح

  .شوندبه حرفه دانشگاهی می اند، همگی موجب ایجاد تعادل بیشتر و نگرشی بشر دوستانه نسبتطراحی شده

  1تفسیر 
هایی در این مقاله، او ضمن ارائه توصیه. دانشمند در دانشگاه تورنتو است - دکتر روت اشتاین مظهر موفقیت برنامه جراح 

  .کندآزمایشگاهی را که مرکز فعالیت دستیاران جراحی جویاي کرسی دانشگاهی است، اداره می
  برنامه . شودراه مدیریت زمان براي جراح دانشگاهی در دوران دستیاري آموزش داده نمیهاي مشکالت موجود در راه حل

هایی را در رابطه با دستیاران جراحی در حوزه علوم آزمایشگاهی هاي دستیاري دانشگاهی سنتدانشمند مانند اغلب دوره - جراح 
جراحانی که از آزمایشگاه فارغ التحصیل . گذاردن ارشد باقی نمیکند که هیچ گونه فرصتی براي تماس مداوم با سایر همکارادنبال می

دهند و باید چند سال بعد در زمانی که روند طبابت بالینی خود را شوند، پس از مدتی ارتباطشان را در عرصه علمی از دست میمی
  .کنند، ارتباطات علمی خود را برقرار سازندتثبیت می

بندي و ایفاي هر دو نقش در زمانی که دستیار ارشد هستند را دانشمند چگونگی مدیریت زمان -به طور مطلوب باید به جراحان 
اي تاکنون به این طبق اطالعات شخصی من هیچ برنامه. بیاموزیم، تا زندگی پس از دوران دستیاري از دشواري کمتري برخوردار باشد
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توانند ارتباط روحی خود اي سه ساعت در هفته به آزمایشگاه بازگردند، میاگر دستیاران قادر باشند تنها بر. امر خطیر نپرداخته است
زمان حفظ شده براي این منظور، آرزویی است که در دانشگاه . دیدند برقرار سازندبا این عرصه همانند زمانی که در آن جا آموزشی می

اي غیر واقعگرایانه نیست اما نیاز به تغییر نوع مر خواستهاین ا. تورنتو یا هیچ  دانشگاه دیگري در سطح جهان به تحقق نپیوسته است
  .نگرش و تفکر مسئولین برگزارکننده دوران آموزشی دستیاري دارد

  2تفسیر 
هاي آغازین شروع به کار به عنوان عضو هیئت علمی براي جراح عالقمند به استقرار یک آزمایشگاه تحقیقاتی بنیادي سال

ملزومات تضمین کننده موقعیت، استفاده از منابع ارزشمند را ایجاب . اجزاء مورد بحث در این مقاله است نیازمند وجود کلیه عناصر و
موسساتی که مسئول محدود کردن منابع توام با به مخاطره انداختن احتمال باالي موفقیت هستند و محققان جراح نیز باید . کنندمی

مهیا باشند و این بدان معنا است که آموزش پیش از ورود به کادر هیئت علمی باید جهت تکمیل رسالت تحقیقاتی که بر دوش دارند، 
از گسترش کتابنامه خود به وسیله نگارش نقد یا . هاي آغازین از انجام کارهاي اجرایی باید اجتناب ورزیدطی سال. تخصصی شود

سه گانگی . وزشی بوده و در کوتاه مدت یاري دهنده باشدهاي یک کتاب، خودداري کنید، مگر این که امر نگارش داراي مزیتی آمفصل
  .دیرینه کار بالینی تدریس و تحقیق باید به دو عنصر تحقیق و طبابت کاهش یابند

گذاري نیروها براي برقراري یک برنامه تحقیقاتی که هاي اولیه شروع بکار به منظور سرمایهخشنودي ناشی از طبابت در طول سال
این امر حائز اهمیت است که بدانیم زمان براي تفکر مستمر و توسعه برنامه در . آورد، باید محدود شودنیز ببار نمی رضایت خاطر فوري

هاي کلی قابلیت. گذاري شودهاي آغازین فعالیت به عنوان کادر عملی بهتر است در جهت کسب بودجه از منابع خارجی سرمایهسال
توانند مطالب بسیاري فراگیرند و به گذاري براي دستیاران جراح که میکننده شامل سرمایهجراح دانشگاهی از طریق محیطی حمایت

هاي مختلف بالینی نیاز دارند و دستیاران به زمان تدریس و چرخش در بخش. یابداي دست یابند، افزایش میبرنامه کاري تثبیت شده
ها دستیاران رزیدنت. دهدر بین اعضاي جوان هیئت علمی را افزایش میزیرا هر دوي این نیازها تقاضاي زمان د. در خور آن هستند

  .مطلوبی براي جراحان دانشگاهی در طول مرحله رشد و تکامل نیستند
  


